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Aurinkoisia terveisiä Kathmandusta!
Uusi vuosi on alkanut vauhdilla ja
tohinalla, siksi kirjeenkin
kirjoittaminen on viivästynyt. Paljon
on tapahtunut, sekä töissä että
muuten.
Ensinnäkin, kiitos rukouksin
siivitetyistä joulukorteista ja lahjoista!
On aina voimaannuttava tunne kuulla,
kuinka meitä tuetaan ajatuksin ja
rukouksin. Vietimme joulun
Kambodian ja Taiwanin lähettikollegoiden, Londojen perheen ja
Kaija Grundellin kanssa Vietnamissa.
Uudenvuoden vietimme Prakaksen
perheen luona Sindhulissa. Molemmat
viikot olivat ikimuistoista ja siunattua
aikaa.
Toiseksi iloisia uutisia: meile syntyy
elokuussa uusi perheenjäsen.  Saran
alkuraskaus on sujunut lähinnä
sairastellessa ja pahimpana (tällä
hetkellä ainoana) raskausoireena on
rasittava yskä. Toivomme, että muistatte Saraa ja tulevaa lasta rukouksissa; täällä Kathmandun pölyssä yskä
tuntuu vielä raskaammalta.
Marraskuun lopulla meillä oli täällä
vieraileva ryhmä Tuusulan
seurakunnasta. Ryhmä vietti täällä
viikon, jonka aikana ohjelmassa oli
kulttuuriorientaatiota, tutustumista

työhömme sekä nähtävyyksien ja
maisemien ihastelua. Koin oloni
siunatuksi, kun sain Mandiran ja
paikallisoppaan ammattitaidon
avustuksella ohjata ensimmäisen
vierailevan ryhmäni täällä, ja matka
sujui pääsääntöisesti hyvin.
Ryhmäläiset pysyivät matkan aikana
pääosin terveinä, ja ryhmälle jäi
viikosta monipuolinen ja mukava
kokemus.

Tuusulan ryhmä toivotettiin tervetulleeksi
Forward Lookingilla, kuvassa myös FL:n
johtaja Tekraj Pokharel (oik.) sekä FL:n
työntekijöitä. Ao. kuvassa Forward Lookingin
lahjakas musiikkiryhmä esiintyi
menestyksekkäästi ryhmälle.

harjoittelijamme tutustuvat
työhömme, kulttuuriin ja myös
lomailevat hieman.

Tuusulan ryhmä Baglungissa, Dhaulagirin
kuurojen koululla, missä on meidän
kummioppilaita. Ryhmä esitti muutaman
suomalaisen laulun, kuvassa ”Jumalan
kämmenellä”, ja oppilaat esittivät meille hienon
kultuuriohjelman mm. tanssien.

Kävimme Mikon ja Marjaanan kanssa
tutustumassa kumppanijärjestöömme Center
for Mental Health and Counseling, jossa
lähettimme Raija Kiljunen (vas.) esitteli
meille työtä. Raija toimii CMC:ssä mielenterveystyön neuvonantajana. Järjestö tekee
työtä mm. lasten mielenterveyden edistämiseksi ja tukemiseksi.

Tuusulan ryhmä osti kuvassa olevan, Dhaulagiri
vuorta esittävän taulun lahjaksi toimistoomme.
Kuvassa taulun maalannut opiskelija Hom
Tamang (vas.) sekä työparini, harjoittelija- ja
stipendikoordinaattori Mandira Awale.

Syksyn harjoittelijat lähtivät ennen
joulua haikein jäähyväisin, ja uudet
tulivat tammikuun alussa. Saimme
kevään harjoittelijoiksi Mikko ja
Marjaana Hakalan Helsingistä. Mikko
on lääkäri ja Marjaana sosionomidiakoni, mutta opiskelee tällä hetkellä
yhteiskuntapolitiikkaa, vt. maisteriksi.
Heidän päätehtävänsä täällä on
englanninopetus Forward Lookingissa, mutta tutustuvat työhömme
myös omien ammattialojensa kannalta. Vaihtelevien työtehtäviensä ja
yhden kenttämatkan lisäksi kaikki

Mikko ja Marjaana Hakala englanninopetusluokassaan FL:lla. Kuvan on ottanut kurssin
opiskelija Sabina Parajuli.

Tammikuun lopulla vietimme
viikonlopun työntekijäpäivillä
Gokarna Forest Resortissa. Siellä
saimme viettää aikaa yhdessä
työasioita käsitellen, virkistäytyen ja
saunoen. Oli todella rentouttavaa
päästä pois Kathmandun saasteista ja

pitää huolta hyvinvoinnistamme. Se
on täällä tärkeää muistaa ja vaikuttaa
myös työssä jaksamiseen.

telu, riskianalyysi, korruptio, lastensuojelu ja tärkeimpinä budjetointi ja
budjettiraportointi. Tällä kertaa myös
järjestöjen rahastonhoitajat osallistuivat myös näihin koulutuspäiviin.

Kuvassa työntekijätiimimme virkistyspäivillä
perheineen. Vasemmalta alkaen Heikki ja
Anni Takko, Maria ja Ben Westerling,
Hannaleena Pölkki, Sara, Raija Kiljunen sekä
Niko ja Prakash. Eturivissä Santtu, Minttu
sekä Siiri Takko. Kuvan on ottanut
kuljettajamme Changba.

Helmikuun puolivälissä kirkolliset
yhteistyökumppanimme kokoontuivat kahden päivän konferenssiin.
Lähetysseuran kirkollinen työ on
Ryhmäkuva kirkollisten kumppanien

Kuvassa Bhim Gurung, kummityön
kumppanimme Gandaki Boarding Schoolin
stipendikoordinaattori (ja urheiluopettaja) ja
minä. Vastasin konferenssissa mm.
kumppanien esitysten tekniikasta, ja pääsin
kertomaan heille harjoittelijaohjelmastamme. Samalla kartoitin myös järjestöjen
harjoittelijatarpeita.

konferenssiin osallistuneista.

saamassa oman hankehallinnon käsikirjan ja hyvä hankehallinto oli aiheena tässä konferenssissa. Aiheita, joita
käsiteltiin olivat mm. hankesuunnit-

Englannin kurssin ryhmä koostui sokeista ja
fyysisesti vammaisista opiskelijoista.
Kuvassa he saivat kurssin päätteksi
todistukset. Kuvan on ottanut Rabina Paudel.

Juhlimme Nikon 3-vuotissynttäreitä ystävien
kanssa marraskuussa. Niko on ollut enimmäkseen terve ja onnellinen. Vauhtia ja energiaa hänellä on paljon ja kieliä hän on oppinut tehokkaasti.
Prakaksen työ

Lokendra Pun, 28, on ensimmäisen
valmistuneen harjoittelijaryhmän jäsen
Banken läänissä. Pun ja hänen kollegansa
sijoitettiin paikalliseen kännykkäkauppaan ja
–korjaamoon harjoitteluun koulutuksen
jälkeen. Kun harjoittelu loppuu, Pun perustaa
kollegansa kanssa kännykkäkorjaamon. FL
tukee harjoittelijoita siemenrahalla yrityksen
perustamiseen. Perheen ja paikallisten
DPO:iden tuki ja rooli ovat tärkeitä ja
kysyttyjä tekijöitä harjoittelijoiden
menestymisessä. Dipak Rana, kaupan
omistaja, joka tarjosi Punille mahdollisuuden
harjoitteluun kertoi meille olevansa varma
Punin menestyksestä urallaan koulutetulla
alalla.
Vas. Dayaram Adhikari, 28, poikansa Arun
Adhikarin, 7, kanssa. Adhikari joutui
seitsemän vuotta sitten onnettomuuteen ja
on on ollut pyörätuolin käyttäjä siitä lähtien.
Forward Looking tuki Adhikaria ammatillisella koulutuksella. Jo muita ihmisiä työllistävänä, Adhikari unelmoi vaatetehtaan
perustamisesta kouluttaakseen ja työllistääkseen muita vammaisia henkilöitä.
Adhikari on aktiivinen ja luotettu jäsen
sosiaalisessa ja poliittisessa elämässä
paikallistasolla.

Oikealla naisten ompelukeskus, Kohalpur
Banke, joka on perustettu Forward Lookingin
ja FL:n kumppanin, Handicapped New Life
Centren tuella. Neljä vammaista naista tienaa
elantonsa keskuksessa. Sen lisäksi, että he
turvaavat oman toimeentulonsa, keskus toimii
ammatillisena koulutuskeskuksena. Nämä
neljä naista ovat kouluttaneet jo 60 muuta
räätäleiksi.

Sokeiden mallihostelli (MBH) on ainutlaatuista suomalaista infrastruktuuria
Nepalin sokeiden oppilaiden tueksi. Prakash
on säännöllisesti monitoroinut rakennusprosessia kollegoidensa kanssa helmikuusta
2014 lähtien. Tammikuun 2015 puolivälissä
hostelli luovutettiin yhteisölle sen avajaisseremoniassa. Nepalin naisten, lasten ja
sosiaalisen hyvinvoinnin ministeri Nilam KC
Khadka,
Suomen valtion edustaja Jukka Ilomäki ja
aluepäällikkömme Ben Westerling yhdessä
avasivat rakennuksen.

Kuvia kirjeeseen ovat kuvissa
mainittujen lisäksi ottaneet Sara ja
Prakash Dhakal sekä Mikko ja Marjaana
Hakala.

Rukousaiheita:
- Prakashin työ
- Perheen terveys: Saran raskaus ja
terveys sen aikana
-DEP-vammaisten
voimaannuttamisprojekti
-Lähetysseuran työ Nepalissa

Khusiram Chaudhari, 24, Kailalista sai
porsaan toimeentulon turvaamisen ohjelman
kautta FELMin kumppanijärjestön Forward
Lookingilta. Porsaan kasvatuksen tuomalla
tulolla hän aloitti pienen paikallisyrityksen.
Hän myös jatkaa porsaiden kasvatusta. ”olen
hyvin kiitollinen ja onnellinen tästä
mahdollisuudesta”, hän sanoi pyytäen minua
(Prakash) kiittämään ihmisiä jotka ovat
tukeneet ohjelmaa.

Yhteystietomme:
Prakash ja Sara Dhakal c/o FELM
G.P.O.Box 8975 E.P.C. 2250
Kathmandu, Nepal
+ 9779851137282 (Sara)
+9779851137281 (Prakash)
sara.dhakal@felm.org
prakash.dhakal@felm.org

Lähdimme lapsemme Nikon kanssa
Nepaliin helmikuussa 2014. Prakash
toimii vammaistyön neuvonantajana
Forward Lookingissa, paikallisessa
vammaistyön järjestössä ja Sara toimii
Lähetysseuran harjoittelijakoordinaattorina. Niko (3v.) käy
paikallista montessoripäiväkotia.

Suomen Lähetysseura toteuttaa Jumalan
rakkautta sanoin ja teoin.
Teemme työtä 30 maassa lähes sadan kirkon
ja järjestökumppanin kanssa.
Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi nimemme

